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 שיונות ליבוא נשקינוהל למתן ר

 מטרה .1

בהתאם  ,נשקשיון יבוא ליבוא יהינה להסדיר את אופן הגשת בקשות לקבלת ר והלמטרת הנ

המוסמכת הרשות מ, 2019–וצו יבוא אישי, התשע"ט 2014–להוראות צו יבוא חופשי, התשע''ד

שיון יתוך פירוט הליכי הנפקת הר ,המשרד(–)להלן הימשרד הכלכלה והתעשייבוא ב מנהלב

 שיונות. יבמסגרת מתן הר הנבחנים והשיקולים

 

 הגדרות .2

  "איירסופט" 2.1

ל כדורי חרס או פלסטי בקוטר וקפיץ לירי ש המופעל בלחץ אוויר או חשמל לדריכהכלי 

 לצו תעריף המכס  93.04.0020מ''מ, כהגדרתו בפריט  6 -של כ

   "נשק כלי אספן" 2.2

 .בעמותה המאגדת אספני נשק קריבואן אשר בידו תעודת חברות 

  "החוק" 2.3

 .1949–יה, התש"טיהיר-כליק חו

  "נשק" 2.4

 ., נשקים אחריםנשק חם, נשק קר, איירסופט ופיינטבול

 "חם נשק" 2.5

  לחוק. 1כהגדרתו בסעיף  הכלי ירי

  "קר נשק" 2.6

כלי נשק אשר אינו כולל שימוש באבק שריפה או חומר נפץ, חרבות, סכינים, פגיונות, 

 אולרים וכדומה. 

  "אחרים נשקים" 2.7

  .כדורי גז פלפלו,  טייזרים ,שוקרים חשמלייםאלות, 

  "נשק סוחר" 2.8

טחון פנים ייתן לו על ידי המשרד לבשנ נשק חםיבואן אשר מחזיק באישור למכירת 

 (.אישור למכירת נשק חם מהמשרד לבטחון פנים –)להלן לחוק. 3לסעיף בהתאם 

  "פיינטבול" 2.9

בפריט מ''מ כהגדרתו  13או  18נשק המופעל בלחץ אוויר לירי של כדורי צבע בקוטר של 

 לצו תעריף המכס. 93.04.0010

  "המכס תעריף צו" 2.10

 .2012 –צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשע''ב 

  "מוסמכת רשות" 2.11
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–לצו יבוא אישי, התשע''ט 1ובסעיף  2014–לצו יבוא חופשי, התשע''ד 1סעיף כהגדרתה ב

2019. 

 

 הליך הגשת הבקשה במערכת מסלול .3

  ."מסלולהאינטרנטית "תוגש במערכת  נשקשיון יבוא יבקשה לקבלת ר 3.1

בקשה ליבוא  –המוגש לאישור  הטוביןהנתונים הנדרשים בהתאם לסוג הבקשה תכלול  3.2

פיינטבול. כן יצורפו ט ואו יבוא איירסופ יבוא נשקים אחרים, נשק חם, יבוא נשק קר,

 בהתאם לכל טובין המתבקש. לבקשה המסמכים הנדרשים

הבקשה תוגש באמצעות טופס מקוון בלבד. בקשות שיוגשו באמצעות הפקס או בדואר או  3.3

 המקוון, לא יטופלו.רוני או בכל אמצעי אחר למעט הטופס בדואר אלקט

הרשות המוסמכת זכאית לדרוש מסמכים והבהרות נוספים, לפי שיקול דעתה, כתנאי  3.4

 למתן הרישיון.

 .חלטת הרשות המוסמכתהבקשה תתקבל במערכת מסלול ותאושר או תדחה בהתאם לה 3.5

 .מיום השלמת מלוא המסמכים הנלווים לבקשה ימי עבודה 14נתן תוך ימענה לבקשה י 3.6

 החלטת סירוב תהיה מנומקת. 

 

 יבוא נשק קר .4

 .93.07לפרט המכס בקשה ליבוא נשק קר תוגש ביחס  4.1

 לבקשה ליבוא נשק קר יצורפו המסמכים הבאים: 4.2

 פירוט של הטובין המיובאים מאתר הספק. לחילופין, ניתן לצרף חשבונית רכישה  4.2.1

   הזמנה של הטובין.או אישור 

 מיובאים הטובין לישראל.מנמק, אשר יפרט לאיזה צורך מכתב  4.2.2

 צילום תעודת זהות.  –במידה והמבקש הוא אדם פרטי  4.2.3

אישור עוסק מורשה או תעודת  –תאגיד המבקש הינו עוסק מורשה או במידה ו 4.2.4

 .התאגדות ודו"ח מעודכן מהמרשם הרלוונטי, לפי העניין

 תעודת חבר בעמותה.  –מדובר על אספן כלי נשק במידה ו 4.2.5

 שיון ליבוא נשק קר.יר קטין אינו זכאי לקבלת 4.3

במקרה  .פריטי נשק קר בחודש 10 שיונות יבוא למעליר נתנוילמעט מקרים חריגים, לא י 4.4

, רשאית הרשות המוסמכת לאשר כמות בתחום זה בו מדובר באספן כלי נשק או בבעל עסק

  גדולה יותר, בכפוף למכתב הסבר מנומק.

 

 ונשקים אחרים יבוא נשק חם .5
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רישיון יבוא לנשקים אחרים יינתן רק נתן לסוחרי נשק בלבד. יי שיון יבוא לנשק חםיר 5.1

אדם אשר ברשותו ליבואן שיצרף לבקשתו הזמנה רשמית מכוחות הביטחון. יובהר כי, 

או נשקים  לביטחון פנים אינו יכול לייבא נשק חם משרדהמרישיון לנשיאת נשק פרטי 

  . , גם לא למטרותיו האישיותאחרים

 :יצורפו המסמכים הבאיםאו נשקים אחרים ם לבקשה ליבוא נשק ח 5.2

מכתב מנמק, אשר יפרט לאיזה צורך מיובאים הטובין לישראל ואת הצורך  5.2.1

 בכמות הטובין המבוקשת ברשיון היבוא. 

 להלן. 5.4התחייבות היבואן כמפורט בסעיף  5.2.2

 פנים לביטחון מהמשרד בנשק לסחר רשיון יש לצרףליבוא נשק חם בבקשה  5.2.3

  .בתוקף

בהתאם לדרישת הרשות המוסמכת, יצרף היבואן, ליבוא נשקים אחרים  בקשהב 5.2.4

 התחייב לספק את הטובין.אליהם  כוחות הביטחוןחוזי התקשרות עם 

  .לא יעלה על שנה אחת לנשק חם ונשקים אחרים  היבוא רישיון של תוקפו 5.3

( 5.2.3מהמשרד לביטחון פנים )כמפורט בסעיף למכירת נשק חם ככל שתוקפו של אישור  5.4

לרשות מתחייב להעביר פוקע טרם מועד פקיעת התוקף של רישיון היבוא, היבואן 

ימים טרם  3המוסמכת אישור בדבר חידוש אישור הסחר כאמור מהמשרד לביטחון פנים 

נספח המצורף כהתחייבות היבואן לפי סעיף זה תהיה בנוסח  מועד הפקיעה, לכל המאוחר.

 א'.

הרשות המוסמכת תשלול את רישיונו  – לעיל כאמור ושהחיד אישור את העביר שלא יבואן

 לאלתר.

 

 יבוא רובי איירסופט  .6

 תנאי סף ליבוא 6.1

רישיון בעל מועדון לינתן , חלקים, חלפים וכדורים ישיון ליבוא רובי איירסופטיר 6.1.1

 .או לסוחר נשק( איירסופט ) להלן : מועדון פטסובאיירעסק לעיסוק 

 ן:יפעל כדלהל שיון יבוא,יבעל מועדון חדש, אשר לא הגיש בקשה בעבר לקבלת ר  6.1.2

יקבע פגישה עם הרשות המוסמכת במנהל יבוא טרם הגשת בקשה לקבלת  6.1.2.1

 רישיון.

 6.2לפי סעיף במהלך הפגישה, יציג בעל המועדון את המסמכים הנדרשים  6.1.2.2

לצורך ידרש על ידי הרשות המוסמכת יציג כל מסמך נוסף אשר וי להלן

כמו כן, על בעל המועדון לחתום על דף הקריטריונים  בדיקת בקשתו.

 המצורף כנספח ב' לנוהל זה.

היבואן עומד  לבחון האםעל מנת תקבע ביקור במועדון הרשות המוסמכת  6.1.2.3

 .בדרישות נוהל זה 
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 על ידי בעל מועדון הבקשה הגשת אופן 6.2

 יצורפו המסמכים הבאים:המוגשת ע"י מועדון לבקשה ליבוא רובי איירסופט  

ואת הצורך  לישראל מכתב מנמק, אשר יפרט לאיזה צורך מיובאים הטובין 6.2.1

 .בכמות הטובין המבוקשת ברשיון היבוא

נכון להגשת  המועדוןרשימת מלאי קיימת של רובי איירסופט ופיינטבול בבעלות  6.2.2

, לפי המספר הסידורי הבקשה וכן נכון לשלושה חודשים טרם הגשת הבקשה

 שיון היבוא.יל רובה בהתאם לקבוע ברשנחרט על כ

הכוללת את שמותיהם של חברי  , במידה ויש למועדון חברים,רשימת חברי מועדון 6.2.3

לגבי חברי מועדון אשר רכשו כלים . המועדון נכון למועד הגשת הבקשה

תעודת זהות, כתובת, המאוחסנים במועדון, יצויינו גם פרטי התקשרות הכוללים 

ומספר הכלי / כלים הנמצאים בבעלות כל אחד  נייד של חבר המועדון מספר טלפון

 .מהם

המספר הסידורי בצירוף  ככל ונמכרו כלים, ,כליםבגין מכירת הסכמי מכירה  6.2.4

 שנחרט על כל רובה וכן פרטי הרוכש.

 .בתוקף פנים לביטחון מהמשרד בנשק לסחר רישיון 6.2.5

הזמנות מחברי במידה ומדובר ביבוא לצורך מכירה לחברי מועדון, יש לצרף  6.1.1

הזמנה רשמית יש לצרף  ,בוא לצרכיו של גוף בטחוניומדובר בי במידהמועדון. 

 . מכוחות הביטחון

את המסמכים  במידה ומדובר ביבוא לצרכיו של מועדון איירסופט אחר, יש לצרף 6.1.2

 הבאים:

מכתב מנמק, רשימת מלאי של כלים ורשימת חברי מועדון של המועדון  6.1.2.1

 . 6.2.3 – 6.2.1עבורו מיובאים הכלים, בהתאם למפורט בסעיפים 

 שיון עסק של המועדון עבורו מיובאים הכלים. יר 6.1.2.2

 הסכם מכר עם המועדון עבורו מיובאים הכלים. 6.1.2.3

לנוהל ג' כמפורט בנספח  מאומת על ידי עורך דיןבעל המועדון  יחתום ע"תצהיר  6.1.3

 .זה

 יבואן שזו בקשתו הראשונה יצרף, בנוסף לאמור לעיל, את המסמכים הבאים:  6.1.4

 רישיון עסק בתוקף להפעלת מועדון איירסופט.  6.1.4.1

, הכולל מ"ר לפחות 35אישור כי המתקן בבעלות המועדון הינו בגודל של   6.1.4.2

מה של סקיצה מתאיוהרווח שבין העמדות מספר עמדות הירי,  פירוט של

 שטח המועדון. . 

 שאינו בעל מועדון אופן הגשת הבקשה על ידי סוחר נשק 6.2

יצורפו שאינו בעל מועדון לבקשה ליבוא רובי איירסופט המוגשת ע"י סוחר נשק 

 המסמכים הבאים:
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מכתב מנמק, אשר יפרט לאיזה צורך מיובאים הטובין ואת הצורך בכמות הטובין  6.2.1

 שיון היבוא.יהמבוקשת בר

, לפי המספר סוחר הנשקאיירסופט בבעלות הרשימת מלאי קיימת של רובי  6.2.2

 שיון היבוא.יהסידורי שנחרט על כל רובה בהתאם לקבוע בר

הסכמי מכירה וקבלות בגין מכירת כלים, ככל ונמכרו כלים, בצירוף המספר  6.2.3

 הסידורי שנחרט על כל רובה וכן פרטי הרוכש.

 .בתוקף פניםטחון ישיון לסחר בנשק מהמשרד לביר 6.2.4

במידה ומדובר ביבוא לצרכיו של מועדון איירסופט, יש לצרף מסמכים כמפורט  6.2.5

לעיל. במידה ומדובר ביבוא לצורך כוחות הבטחון, יש לצרף הזמנה  6.2.6בסעיף 

 רשמית מכוחות הביטחון הכוללת פירוט הכמות המדויקת שהוזמנה.

לנוהל ה' כמפורט בנספח , סוחר הנשק מאומת על ידי עורך דין יתצהיר חתום ע" 6.2.6

 .זה

היה בהתאם לשיקול דעתה של הרשות המוסמכת, כמות הטובין שתאושר ליבוא ת 6.3

את מספר החברים במועדון, מספר את התנהלות היבואן בעבר, שתשקול בין היתר, 

מספר העסקאות למכירת כלים שבוצעו במהלך השנה החולפת ומספר הכלים  ,העמדות

הרוכשים  התנהלות, עסקאות המכירה שהוצגו על ידי היבואן, מספר שברשות המועדון

מידע מגורם מוסמך  לגביו  וכל דבר נוסף אשר התקבל מהיבואן איירסופטשקנו כלי 

 לגבי היבואן . 

 הרשיון תוקף 6.4

שנה לכל איירסופט יהיה לחצי חלקים וכדורים של כלים, תוקף רשיון יבוא ל 6.4.1

 היותר. 

מהמשרד לביטחון פנים פוקע טרם  למכירת נשק חם ככל שתוקפו של אישור  6.4.2

מועד פקיעת התוקף של רישיון היבוא, יעביר היבואן לרשות המוסמכת אישור 

ימים טרם מועד  3בדבר חידוש אישור הסחר כאמור מהמשרד לביטחון פנים 

 הפקיעה, לכל המאוחר.

הרשות המוסמכת תשלול  –יבואן שלא העביר את אישור החידוש כאמור לעיל 

 את רישיונו לאלתר.

 יבואן איירסופט חובות 6.5

 על יבואן איירסופט יחולו החובות הבאות:

רק לכוחות הבטחון, חברי המועדון בבעלות היבואן )בתנאי  ימכרו הטובין 6.5.1

. חודשים טרם רכישת הכלי( ומועדוני איירסופט אחרים 3שהפכו לחברי מועדון 

לא ניתן למכור טובין למי שלא הוגשו בגינו המסמכים המפורטים בסעיפים 

 בעת הגשת הבקשה לרשיון יבוא.  6.2.5-6.2.6
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, מספר סידורי, ותיאורו תתועד באופן מלא )שם הכלי ת מכר של הטוביןכל עסק 6.5.2

מחיר, שם מלא של החבר, תעודת זהות, כתובת, טלפון וכיב'( במסמכים 

  אן למשך שבע שנים לפחות.שיישמרו על ידי היבו

על חבר המועדון ניתן למכור לחבר מועדון כלי אחד בלבד, ויש להחתים את  6.5.3

כלי אל מחוץ למועדון את הידוע לו שאסור לו לחלוטין להוציא  התחייבות לפיה

 מכל סיבה שהיא. 

 להבהיר עליווהיבואן מכר את הכלים שיובאו על ידו לבעל מועדון אחר,  במידה 6.5.4

לרוכש את ההוראות החלות על השימוש בכלים הנמכרים במידה ומצאה הרשות 

בכלים המיובאים בניגוד להוראות נוהל זה, הדבר  השתמשהמוסמכת כי הרוכש 

 של היבואן. איירסופטבחשבון בעת בחינת בקשות עתידיות ליבוא כלי  ילקח

ת לא יאוחר שיון היבוא וזאיהטובין יסומנו בהתאם למספר הסידורי שנקבע בר 6.5.5

 מששה שבועות ממועד כניסתם לישראל

מאתר המשחק הקבוע ויאוחסנו במקום סגור  סיבה שהיא כלמהטובין לא יוצאו  6.5.6

ונעול במועדון באופן שאינו מהווה סיכון לבני אדם. סעיף זה תקף גם לגבי טובין 

במידה וחבר מועדון מבקש לעבור למועדון אחר, על  שנרכשו על ידי חבר מועדון.

על המועדון לדווח על כך לרשות המוסמכת ולהחתים את חבר המועדון על ב

ככל שחבר  הצהרה בה הוא מתחייב להעביר את הכלי למועדון עליו הצהיר.

מועדון יחליט להוציא כלי איירסופט מהמועדון )לאחר שהמועדון הבהיר לו 

שהדבר אסור לחלוטין( המועדון מתחייב להגיש תלונה מידית למשטרת ישראל 

 במשרד הכלכלה והתעשייה.  ולרשות המוסמכת

פעמים בשנה על מספר  ארבע  היבואן ידווח לרשות המוסמכת במנהל יבוא 6.5.7

נים במועדון, בהתאם למספר הסידורי שנקבע לכלים בעת הכלים המאוחס

היבוא, וזאת תוך פירוט אלו כלים הינם בבעלות היבואן ואלו כלים הינם 

 בבעלות חברי מועדון.

שנים לאחר ביצוע  7היבואן לשמור את הקבלות בגין מכירת הכלים למשך  על 6.5.8

 שאיתר המוסמכת הרשותהעסקה, ולנהל רישום שוטף של חברי המועדון. 

   .דעתה לשיקול בהתאם זה בסעיף המפורט המידע הצגת את לדרוש

מעמדו  את שינה, או נסגר, נמכר היבואן בבעלות האיירסופטומועדון  במידה 6.5.9

לרשות המוסמכת ללא דיחוי.  כך על יודיע היבואןהמשפטי בכל דרך אחרת, 

 בבעלות שהיוהכלים  אתרט תצהיר חתום על ידי עורך דין המפהדיווח יכלול 

 שרכשו אותם.  והגורמים המועדון

 

 פיינטבולרובי  יבוא .7

 תנאי סף ליבוא .7.1
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רישיון ליבוא רובי פיינטבול, חלקים, חלפים וכדורים יינתן למועדון בעל רישיון עסק  .7.1.1

 ( או לסוחר נשק.פיינטבול לעיסוק בפיינטבול ) להלן : מועדון

 בעל מועדון חדש, אשר לא הגיש בקשה בעבר לקבלת רישיון יבוא, יפעל כדלהלן:  .7.1.2

יקבע פגישה עם הרשות המוסמכת במנהל יבוא טרם הגשת בקשה לקבלת  .7.1.2.1

 רישיון.

 7.2במהלך הפגישה, יציג בעל המועדון את המסמכים הנדרשים לפי סעיף  .7.1.2.2

לצורך בדיקת להלן ויציג כל מסמך נוסף אשר יידרש על ידי הרשות המוסמכת 

בקשתו. כמו כן, על בעל המועדון לחתום על דף הקריטריונים המצורף כנספח 

 ב' לנוהל זה.

היבואן עומד  לבחון האםהרשות המוסמכת תקבע ביקור במועדון על מנת  .7.1.2.3

 בדרישות נוהל זה .

 על ידי בעל מועדון הבקשה הגשת אופן .7.2

 המסמכים הבאים: לבקשה ליבוא רובי פיינטבול המוגשת ע"י מועדון יצורפו

מכתב מנמק, אשר יפרט לאיזה צורך מיובאים הטובין לישראל ואת הצורך בכמות  .7.2.1

 הטובין המבוקשת ברשיון היבוא.

רשימת מלאי קיימת של רובי פיינטבול בבעלות המועדון נכון להגשת הבקשה וכן נכון  .7.2.2

לשלושה חודשים טרם הגשת הבקשה, לפי המספר הסידורי שנחרט על כל רובה 

 בהתאם לקבוע ברישיון היבוא.

רשימת חברי מועדון, במידה ויש למועדון חברים, הכוללת את שמותיהם של חברי  .7.2.3

 המועדון נכון למועד הגשת הבקשה. 

הסכמי מכירה וקבלות בגין מכירת כלים, ככל ונמכרו כלים, בצירוף המספר הסידורי  .7.2.4

 שנחרט על כל רובה וכן פרטי הרוכש.

 או  מבלי מועדון אחרים, ככל וישנן. הזמנות מחברי מועדון  .7.2.5

 תצהיר חתום ע"י בעל המועדון מאומת על ידי עורך דין כמפורט בנספח ד' לנוהל זה. .7.2.6

 יבואן שזו בקשתו הראשונה יצרף, בנוסף לאמור לעיל, את המסמכים הבאים:  .7.2.7

 רישיון עסק בתוקף להפעלת מועדון פיינטבול.  .7.2.7.1

מ"ר לפחות, הכולל  35גודל של אישור כי המתקן בבעלות המועדון הינו ב  .7.2.7.2

פירוט של מספר עמדות הירי, הרווח שבין העמדות וסקיצה מתאימה של שטח 

 המועדון. 

 אופן הגשת הבקשה על ידי סוחר נשק .7.3

 לבקשה ליבוא רובי פיינטבול המוגשת ע"י סוחר נשק יצורפו המסמכים הבאים:

רך בכמות הטובין מכתב מנמק, אשר יפרט לאיזה צורך מיובאים הטובין ואת הצו .7.3.1

 המבוקשת ברשיון היבוא.
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, לפי המספר הסידורי סוחר הנשקרשימת מלאי קיימת של רובי הפיינטבול בבעלות  .7.3.2

 שנחרט על כל רובה בהתאם לקבוע ברשיון היבוא.

הסכמי מכירה וקבלות בגין מכירת כלים, ככל ונמכרו כלים, בצירוף המספר הסידורי  .7.3.3

 הרוכש.שנחרט על כל רובה וכן פרטי 

 רשיון לסחר בנשק מהמשרד לבטחון פנים בתוקף. .7.3.4

 תצהיר חתום ע"י סוחר הנשק מאומת על ידי עורך דין, כמפורט בנספח ה' לנוהל זה. .7.3.5

הטובין שתאושר ליבוא תהיה בהתאם לשיקול דעתה של הרשות המוסמכת,  כמות 7.3

שתשקול בין היתר, את התנהלות היבואן בעבר, את מספר החברים במועדון, מספר 

העמדות, מספר העסקאות למכירת כלים שבוצעו במהלך השנה החולפת ומספר הכלים 

 ם מוסמך לגבי היבואן . שברשות המועדון וכל דבר נוסף אשר התקבל לגביו  מידע מגור

 הרשיון תוקף 7.4

 תוקף רשיון היבוא יהיה לשנה לכל היותר.  7.4.1

 ככל שתוקפו של אישור למכירת נשק חם  -ברשיון יבוא שניתן לסוחר נשק  7.4.2

( פוקע טרם מועד פקיעת התוקף של 5.3.1מהמשרד לביטחון פנים )כמפורט בסעיף 

בדבר חידוש אישור הסחר רישיון היבוא, יעביר היבואן לרשות המוסמכת אישור 

שלא  יבואןימים טרם מועד הפקיעה, לכל המאוחר.  3כאמור מהמשרד לביטחון פנים 

הרשות המוסמכת תשלול את רישיונו  –העביר את אישור החידוש כאמור לעיל 

 .לאלתר

 חובות יבואן פיינטבול .7.4

הטובין ימכרו רק לכוחות הבטחון, חברי מועדון בעלי ותק של שלושה חודשים או  .7.4.1

 מועדוני פיינטבול אחרים. 

הטובין יסומנו בהתאם למספר הסידורי שנקבע ברישיון היבוא וזאת לא יאוחר  .7.4.2

 מששה שבועות ממועד כניסתם לישראל. 

מקום סגור הטובין לא יוצאו משום סיבה שהיא מאתר המשחק הקבוע ויאוחסנו ב .7.4.3

ונעול במועדון באופן שאינו מהווה סיכון לבני אדם. סעיף זה תקף גם לגבי טובין 

 שנרכשו על ידי חבר מועדון. 

היבואן ידווח לרשות המוסמכת במנהל יבוא פעמיים בשנה על מספר הכלים  .7.4.4

המאוחסנים במועדון, בהתאם למספר הסידורי שנקבע לכלים בעת היבוא, וזאת תוך 

 כלים הינם בבעלות היבואן ואלו כלים הינם בבעלות חברי מועדון.פירוט אלו 

 מטעם הרשות המוסמכת בקרה .8

 קורתיב לבצע, נשקליבוא  שיוןיר מתןל כתנאי, רשאיתמי מטעמה  אוהמוסמכת  הרשות .8.1

וכי קיימת  שיוןיהר לקבלת בתנאים עומד העסק כי ודאול מנת על, המבקש העסק בבית

ביקורת תעשה רק בהסכמת בית העסק  .ליבוא המבוקשת הכמות לבין המקוםהתאמה בין 

 הנבדק. 
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 מנת על הנדרש מסמך כל שיוןירשאית לדרוש ממקבל הר או מי מטעמה המוסמכת הרשות .8.2

 . שיוןיהר לקבלת בתנאים עמידתו את להוכיח

 על ביקורת לקיים מטעמה מי או המוסמכת לרשות לאפשר מתחייב יבוא שיוןיר מקבל .8.3

היבוא.  שיוןיבר או זה בנוהל המפורטים בתנאים עמידתו על ולפקח שיוןיהר מימוש אופן

  –ביקורת כמפורט לעיל תכלול, בין היתר 

 דעת לשיקול בהתאם, השירותים נותן של ובמסמכים החשבונאיים חות"בדו עיון .8.3.1

 .המוסמכת הרשות

, ובכלל זאת ביצוע כל בדיקה נוספת היבואן של בעסקו סבירה עת בכל ביקורת ביצוע .8.3.2

 או בנוהל שנקבעו בתנאים ןהרישיו בעל עמידת בחינת לצורך סבירהנדרשת באופן 

 .שיוןיבר

 

 הפרת הנוהל, סנקציות ועונשין .9

רשאית  שיוןיהר תקופת במהלךלהפעלת סנקציה או כל הליך אחר לפי הדין,  במקביל .9.1

 לא כי לקבוע וכן, שיוןיהר אתלהגביל בתנאים  אוהרשות המוסמכת לבטל או להתלות 

יבוא לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, וזאת לאחר שנתנה ליבואן  שיוןיר ליבואן יונפק

 הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם נוכחה כי התקיים אחד מאלה: 

 . שיוןיהר מתן לצורך או ברישיון שנקבע הגבלה או הוראה, דרישה, תנאי הופר .9.1.1

 ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי.  הרישיון .9.1.2

 להתקיים תנאי מן התנאים למתן הרישיון.  חדל .9.1.3

 בנוהל שנקבעה הוראה קיים לא וא, עצמו על שלקח בהתחייבות עמד לא היבואן .9.1.4

 .זה

 הוראת שעה .10

הדרישה להצגת רשיון לסחר בנשק מהמשרד לבטחון פנים כתנאי לקבלת רשיון ליבוא כלי 

לנוהל, תכנס לתוקפה בתוך חצי שנה מיום פרסומו של  6.2.5הקבועה בסעיף איירסופט לישראל, 

נוהל זה. עד למועד זה, גם בעלי מועדון איירסופט שאינם סוחרי נשק יוכלו להגיש בקשות לקבלת 

 רשיון.

 

 ,ריקי מימון    תאריך : _____________

  מינהל יבוא –רשות מוסמכת        
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 'א ספחנ

 חם נשקיבואן  התחייבות

       מס' היבואן:       שם היבואן:

                              

 ת"ד ומיקוד ת"ד מיקוד מס' בית רחוב ישוב

                  

 דוא"ל טלפון נייד טלפון

 

 אני הח"מ, _______ מ.ז ________, מתחייב בזאת כדלקמן:

, שתוקפו עד ליום למכירת נשק חםביום ______ קיבלתי מהמשרד לביטחון פנים אישור  .1

.______ 

( המיותר את מחק* ) אחרים ונשקים/חם לנשק יבוא לרישיון בקשה הגשתי_____  ביום .2

 .והתעשייה הכלכלה במשרד המוסמכת לרשות

 בסעיף כמפורט) פנים לביטחון מהמשרד למכירת נשק חם  אישורחייב כי  במקרה שמת אני .3

 לרשות עבירא, שיינתן לי )ככל שיינתן( היבוא רישיון של התוקף פקיעת מועד טרם יפקע ( 5.3.1

 לכל המאוחר  פנים לביטחון מהמשרדלמכירת נשק חם  אישורה חידוש בדבר אישור המוסמכת

 . פקיעת תוקף רשיון היבוא ימים טרם מועד  3

להתחייבות זו,  3אני מצהיר כי ידוע לי כי ככל ולא אעביר את אישור החידוש כאמור בסעיף  .4

 הרשות המוסמכת במשרד הכלכלה והתעשייה תשלול את רישיון היבוא שניתן לי לאלתר. 

 

 _______________       

 תאריך חתימת היבואן חותמת החברה

 ______________               חתימת היבואן  ____________________

 תאריך    
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 'ב נספח

  קריטריונים דף

 פיינטבול/  איירסופט ספורט מועדוני לצורך יבוא רשיון למתן תנאים

הבעלים של מועדון __________ )להלן: "המועדון"(,  אני הח"מ, _______ מ.ז ________,

כי ידוע לי כי מתן רשיון יבוא למועדון איירסופט מתחייב בזאת  המצוי ברח' _____________ ,

 או פיינטבול מותנה בתנאים הבאים:

 במועדון מדובר אם יצוין עליו, 7-10-א מסוג המקומית מהרשות בתוקף עסק רישיון .1

 . פיינטבול מועדון או איירסופט

 .ר"מ 35 הפחות לכל הינו המתקן גודל .2

 . מתאמנים חמישה כל על אחד מדריך הפחות לכל הינו הירי מדריכי מספר .3

 . לעמדה עמדה בין אחד מטר הפחות לכל של טווח .4

 הצגת רשיון לסחר בנשק בתוקף מהמשרד לבטחון פנים. .5

 ובו במקרה גם, מהמועדון כלים להוציא לא מתחייב המועדון בעל ובו תצהיר על חתימה .6

 . מועדון חברי שבבעלות בכלים מדובר

 רישיון מקבלת יום 60 בתוך, המוסמכת לרשות מספורם עם הכלים רשימת העברת .7

 . המוסמכת מהרשות

 . הכלי על בחריטה המועדון בעל ידי על יעשה הכלים סימון .8

 .המוסמכת הרשות לבקשת בכפוף קיים מלאי ח"דו יועבר .9

 במועדון שנמצאים הכלים כל של המלאי רשימת על בשנה פעמים ארבע לדווח היבואן על .10

 . הכלים מספור כולל, ברשותו

 למעט, בלבד המייבא המועדון את ישמשו הכלים, איירסופט במועדון ומדובר במידה .11

 :ובתנאי שהוגשו המסמכים הנדרשים בעת הגשת הבקשה לקבלת הרשיון הבאים המקרים

a. כלים להוציא ניתן לא כי, יובהר. המייבא המועדון של המועדון לחברי מכירה 

 ובכפוף בינלאומית תחרות לצורך בהוצאה מדובר כן אם אלא, מהמועדון שנמכרו

 . מראש מתאים רשיון למתן

b. הבטחון לכוחות מכירה . 

c. אחרים איירסופט למועדוני מכירה. 

בכפוף לתנאים  אחר מועדון לבעל הכלים את מוכר ןוהיבואומדובר בכלי איירסופט,  במידה .12

עליו להבהיר לרוכש את ההוראות החלות על השימוש בכלים הנמכרים. , לעיל 10בסעיף 

במידה ומצאה הרשות המוסמכת כי הרוכש השתמש בכלים המיובאים בניגוד להוראות 

 זה, הדבר ילקח בחשבון בעת בחינת בקשות עתידיות ליבוא כלי איירסופט של היבואן.נוהל 
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שנים לאחר ביצוע העסקה,  7על היבואן לשמור את הקבלות בגין מכירת הכלים למשך  .13

 ולנהל רישום שוטף של חברי המועדון. 

בכל  במידה ומועדון האיירסופט בבעלות היבואן נמכר, נסגר, או שינה את מעמדו המשפטי .14

דרך אחרת, על היבואן להודיע על כך לרשות המוסמכת ללא דיחוי. הדיווח יכלול פירוט של 

 הכלים שהיו בבעלות המועדון והגורמים שרכשו אותם. 

 

 _______________       

 תאריך חתימת היבואן חותמת החברה

 

 

 

 

 

 

 'ג נספח

 מועדון בעל -נלווה לבקשה לרישיון יבוא איירסופט  תצהיר

       מס' היבואן:       שם היבואן:

                              

 ת"ד ומיקוד ת"ד מיקוד מס' בית רחוב ישוב

                  

 דוא"ל טלפון נייד טלפון

 

מ.ז ________ הבעלים של מועדון __________ )להלן: "המועדון"(, המצוי ברח' אני _______, 

 _____________ מצהיר בזאת בקשר לבקשת רישיון ליבוא איירסופט כדלקמן:
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ואם בפועל את הכמות שצוינה בבקשתי ת הוא _________, והוא ליבוא המתבקש הטובין .1

  .היבוא לרישיון

 עסקהבכתובת שצוינה ברישיון  ,בבקשה הצהרתיאת המועדון עליו  רק הטובין האמור ישמשו .2

, אלא אם כן ימכרו בהתאם שניתן לי מעיריית _________/ הרשות המקומית _______

 .5למפורט בסעיף 

ויאוחסנו במקום סגור ונעול במועדון באופן שאינו מהווה סיכון  מהמועדוןהטובין לא יוצאו  .3

 .לבני אדם

תאם למספר הסידורי שנקבע ברשיון היבוא וזאת לא יאוחר מששה שבועות הטובין יסומנו בה .4

 ממועד כניסתם לישראל.

ימכרו רק לכוחות הבטחון, שחקני איירסופט של המועדון  כלי האיירסופט המיובאים על ידי .5

או מועדוני איירסופט אחרים, וזאת רק במידה ואגיש את מלוא המסמכים הנדרשים ביחס 

 הגשת הבקשה לקבלת רשיון היבוא.ללקוחות אלה בעת 

 נוהל להוראות בניגוד בכלים ישתמשלי כי במידה וגורם שרכש ממני את כלי האיירסופט  ידוע .6

בחשבון בעת  ילקח הדבר, כדין שלא המועדון משטח יוצאו והכלים במידה, זאת ובכלל זה

  שיוגשו על ידי. איירסופטבחינת בקשות עתידיות ליבוא כלי 

טובין שנמכרו לשחקני איירסופט של המועדון לא יוצאו משטח המועדון, לרבות לצורך  .7

העברה למועדון איירסופט אחר, למעט למטרת השתתפות בתחרויות בינלאומיות ובכפוף 

 למתן רשיון מראש מהרשות המוסמכת. 

, או ישנה את מעמדו המשפטי בכל דרך יסגר, ימכרשבבעלותי  האיירסופטומועדון  במידה .8

אחרת, אודיע על כך לרשות המוסמכת במנהל יבוא במשרד הכלכלה והתעשייה ללא דיחוי. 

 שרכשו אותם.  הגורמיםו המועדון בבעלות שהיוהדיווח יכלול פירוט של הכלים 

 _______________       

 תאריך חתימת היבואן חותמת החברה

: 

 אישור

' גב/מר בפניי ה/הופיע__________  ביום כי בזאת ת/מאשר, ד"עו______________, , מ"הח אני

 ולאחר' _____________, מס ז"ת לפי ה/שזיהיתיו/  אישית לי ת/המוכר_____________, 

 לעונשים ה/צפוי תהא/יהא כן תעשה/יעשה לא שאם, האמת את לומר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו

 .ה/תצהירו על בפניי ה/חתם, בחוק הקבועים

                                                                                                             

      ד"עו______________,                                                                                                             
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 'דנספח 

 בעל מועדון -תצהיר נלווה לבקשה לרישיון יבוא לפיינטבול

       מס' היבואן:       שם היבואן:

                              

 ת"ד ומיקוד ת"ד מיקוד מס' בית רחוב ישוב

                  

 דוא"ל טלפון נייד טלפון

 

אני _______, מ.ז ________ הבעלים של מועדון __________ )להלן: "המועדון"(, המצוי ברח' 

 _____________ מצהיר בזאת בקשר לבקשת רישיון ליבוא פיינטבול כדלקמן:

ואם בפועל את הכמות שצוינה בבקשתי ת הוא _________, והוא ליבוא המתבקש הטובין .1

  .היבוא לרישיון

הטובין האמור ישמשו רק את המועדון עליו הצהרתי בבקשה, בכתובת שצוינה ברישיון  .2

 _____/ הרשות המקומית _______. העסק שניתן לי מעיריית ____

הטובין לא יוצאו מהמועדון ויאוחסנו במקום סגור ונעול במועדון באופן שאינו מהווה סיכון  .3

 לבני אדם.

 רישיון ברשותם אשר פיינטבול מועדוני לבעלי רקכלי הפיינטבול המיובאים על ידי ימכרו  .4

 חבר הרוכש לפיהן אסמכתאות בפניו ויוצגו במידה רק פרטי לאדם או, המקומית מהרשות

 בכפוף ורק, הקניה מועד טרם לפחות חודשים שלושה במשך חבר והיה פיינטבול במועדון

 ואישור בלבד במועדון יוחזקו הנרכשים הפריטים לפיה התחייבות על הרוכש להחתמת

 .אצלו יאופסנו אכן הכלים כי הרוכש חבר בו המועדון

 _______________       

 תאריך חתימת היבואן חותמת החברה

 _________ :תאריך חתימה: _________ ___________ שם:

 

 אישור
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י מר/גב' בפני ה/הופיע__________  כי ביום אתבז ת/עו"ד, מאשר, ______________אני הח"מ, 

ולאחר  / שזיהיתיו/ה לפי ת"ז מס' _____________, לי אישית ת/המוכר_____________, 

לעונשים  ה/צפוי יהא/תהאכן  תעשה/עשהילומר את האמת, שאם לא  ו/הכי עלי יו/השהזהרת

 .ו/העל תצהיר יבפני ם/ההקבועים בחוק, חת

                                                                                                             

 ______________, עו"ד                                                                                                                 
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 'ה נספח

 שאינו בעל מועדון נשק סוחר -תצהיר נלווה לבקשה לרישיון יבוא איירסופט 

       מס' היבואן:       שם היבואן:

                              

 ת"ד ומיקוד ת"ד מיקוד מס' בית רחוב ישוב

                  

 דוא"ל טלפון נייד טלפון

 

מצהיר בזאת  ,למכירת נשק חם אישור בט"פ מספר _______בעל , מ.ז ________אני _______, 

 בקשר לבקשת רישיון ליבוא איירסופט כדלקמן:

הטובין המתבקש ליבוא הוא _________, והוא תואם בפועל את הכמות שצוינה בבקשתי  .1

 לרישיון היבוא; 

כן ימכרו בהתאם  אלא אםהצהרתי בבקשה,  עליוהמטווח האמור ישמשו רק את  הטובין .2

  . 5לאמור בסעיף 

באופן שאינו מהווה סיכון  טווחבמ ונעול סגור במקום ויאוחסנומטווח מה יוצאו לא הטובין .3

 לבני אדם.

 מששה יאוחר לא וזאת היבוא ברשיון שנקבע הסידורי למספר בהתאם יסומנו הטובין .4

 .לישראל כניסתם ממועד שבועות

 וזאת, איירסופט מועדוני או הבטחון לכוחות רק ימכרו ידי על המיובאים האיירסופט כלי .5

 הבקשה הגשת בעת אלה ללקוחות ביחס הנדרשים המסמכים מלוא את ואגיש במידה רק

 .היבוא רשיון לקבלת

לי כי במידה וגורם שרכש ממני את כלי האיירסופט ישתמש בכלים בניגוד להוראות  ידוע .6

נוהל זה ובכלל זאת, במידה והכלים יוצאו משטח המועדון שלא כדין, האחריות בגין פעולה 

 זו תחול עלי.  

 

 _______________       

 תאריך חתימת היבואן חותמת החברה
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 אישור:

י מר/גב' בפני ה/הופיע__________  כי ביום אתבז ת/עו"ד, מאשר, ______________אני הח"מ, 

ולאחר  / שזיהיתיו/ה לפי ת"ז מס' _____________, לי אישית ת/המוכר_____________, 

לעונשים  ה/צפוי יהא/תהאכן  תעשה/עשהילומר את האמת, שאם לא  ו/הכי עלי יו/השהזהרת

 .ו/העל תצהיר יבפני ם/ההקבועים בחוק, חת

                                                                                                             

 ______________, עו"ד                                                                                                                 
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 'ו נספח

 נשק סוחר - פיינטבולתצהיר נלווה לבקשה לרישיון יבוא 

       מס' היבואן:       שם היבואן:

                              

 ת"ד ומיקוד ת"ד מיקוד מס' בית רחוב ישוב

                  

 דוא"ל טלפון נייד טלפון

 

מצהיר בזאת  , בעל אישור בט"פ מספר _______למכירת נשק חם ,מ.ז ________אני _______, 

 כדלקמן: פיינטבולבקשר לבקשת רישיון ליבוא 

הטובין המתבקש ליבוא הוא _________, והוא תואם בפועל את הכמות שצוינה בבקשתי  .1

 לרישיון היבוא; 

 רישיון ברשותם אשר טבולפיינ מועדוני לבעלי רקכלי הפיינטבול המיובאים על ידי ימכרו  .2

 חבר הרוכש לפיהן אסמכתאות בפניו ויוצגו במידה רק פרטי לאדם או, המקומית מהרשות

 בכפוף ורק, הקניה מועד טרם לפחות חודשים שלושה במשך חבר והיה פיינטבול במועדון

 ואישור בלבד במועדון יוחזקו הנרכשים הפריטים לפיה התחייבות על הרוכש להחתמת

 .אצלו יאופסנו אכן הכלים כי הרוכש חבר בו המועדון

 _______________       

 תאריך חתימת היבואן חותמת החברה

 שם: ___________ חתימה: _________ תאריך: _________

 

 אישור

י מר/גב' בפני ה/הופיע__________  כי ביום אתבז ת/עו"ד, מאשר, ______________אני הח"מ, 

ולאחר  / שזיהיתיו/ה לפי ת"ז מס' _____________, לי אישית ת/המוכר_____________, 

לעונשים  ה/צפוי יהא/תהאכן  תעשה/עשהילומר את האמת, שאם לא  ו/הכי עלי יו/השהזהרת

 .ו/העל תצהיר יבפני ם/ההקבועים בחוק, חת
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 22      משרד הכלכלה והתעשייה
 9103101, ירושלים 3166, קריית הממשלה, ת"ד 5ג'נרי, רחוב בנק ישראל בניין 

  import@Economy.gov.il.6662939-02, פקס 6662621/2-02טל' 

 

                                                                                                             

 ______________, עו"ד                                                                                                                 

3.  
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